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Знайомство
Знакомство
Здрастуй, малюче! Це кошеня Пушок. Він дуже хоче
з тобою познайомитися. Адже знайомитися — це так
весело і цікаво!

Мене
звуть Пушок.
А як тебе
звуть?

Скажи кошеняті, як тебе звуть.
Мене звуть

.

Ось ви й познайомилися. Ти можеш розфарбувати кошеня так, як тобі заманеться.

Розіграйте з малюком сцену знайомства. У грі все відбуватиметься легко
і весело. За бажання,
можете запропонувати малюкові грати
з лялькою-кошеням.
Для цього підберіть
відповідну м’яку
іграшку або ляльку-рукавичку. Якщо
дитина спочатку не
захоче залучитися до
гри, не наполягайте.
Спершу ви можете розіграти сценку
самі.
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Що
Знакомство
ти любиш?
Коли хтось із кимось знайомиться, завжди цікаво
дізнаватися щось нове про свого нового друга. Спробуй здогадатися, що любить Пушок. Для цього уважно
розглянь малюнки.

Спробуйте почати
вчити малюка складати розповідь за картинками. Така вправа
дуже важлива і корисна, адже якщо ви
хочете, щоб малюк
навчився спілкуватися, то пам’ятайте,
що спілкування —
процес двосторонній.
Треба бути хорошим
слухачем, уважним
спостерігачем, небайдужим до інте
ресів співрозмовника. Про це можна
коротко поговорити
з малюком.
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Розкажи про себе
Щоб познайомитися як слід, треба також розповісти
про себе. Поглянь на малюнки-підказки і скажи,
чим ти найбільше любиш займатися.

Малюкам ще складно розповідати про
себе. Їм простіше
відповідати на запитання. Тому запитуйте в малюка:
VV Ти любиш малювати?
VV Ти любиш
співати? Тощо.
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Скільки
Знакомство
тобі років?
Хочеш знати, скільки років кошеняті Пушкові? Запитай
його про це.
Мені дуже скоро
виповниться рік.
А скільки тобі років?

Коли діти знайомляться, зазвичай вони
говорять, скільки їм
років. Це важливо
для дитячого спілкування. Можете поговорити з малюком
про те, скільки років
членам вашої сім’ї,
друзям малюка. Обговоріть, що означає
«старший» і «менший», чи є в малюка
друзі одного з ним
віку.

VV Скажи кошеняті, скільки тобі років.
VV Розфарбуй цифру, яка означає твій вік.
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Дружна
Знакомство
компанія
Ну а тепер настав час познайомитися з усіма друзями
кошеняти. Розглянь малюнки і назви друзів кошеняти
Пушка.
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Коли ви читатимете малюкові імена,
він має показати на
картинці, де намальований кожен друг
кошеняти. Також не
забудьте поговорити
про те, чому добре
мати багато друзів.
Наприклад, про те,
що друзі можуть
прийти на допомогу,
з ними цікаво і весело грати тощо.
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Знакомство
Твої друзі

Як звуть твоїх друзів?

Допоможіть малюкові згадати імена його
друзів і запишіть їх на
кульках. Можна поговорити про хороші
риси кожного друга.
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Знакомство
Ввічливі
слова
Разом з кошеням Пушком і його друзями вивчимо
ввічливі слова, які допомагають познайомитися і подружитися.

Здрастуй!
Привіт!
Як тебе звуть?

Нумо грати разом.

Я радий тебе
бачити.

Як твої справи?

Не слід просто заучувати ввічливі фрази.
Набагато цікавіше
разом з іграшками
розіграти ситуації
зустрічі, знайомства.
Це можуть бути ігри
«Йдемо на гостину»
або «Нові друзі»,
коли малюкові треба
буде включити такі
фрази в ігровий діалог.

